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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Aγ. Στέφανος 16-7-2015 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                            Αριθ. Πρωτ. 20866 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
                                

 
ΠΡΟΣ  

Την Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου ∆ιονύσου 
ΘΕΜΑ:  
«3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2015». 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1) Η αριθ. 241/2014  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του ∆ήµου ο.ε. 2015 και η 
αριθ. πρωτ. 83203/54619/12-1-2015 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε την 
οποία επικυρώθηκε. 

2) Η αριθ. πρωτ. 29530/25-7-2014 (Α∆Α: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Οικονοµικών και Εσωτερικών περί  
«Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού 
των δήµων, οικονοµικού έτους 2015 – τροποποίηση της 
υπ΄αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης». 

3) Η αριθ. 215/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου ο.ε. 2015 
και τις αριθ. 20 & 81/2015 αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε τις οποίες τροποποιήθηκε. 

4) Η αριθ. 133/14-7-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 
1) Τα αριθ. πρωτ.  12073/13-5-2015, 16430/12-6-2015 και 

20514/14-7-2015 έγγραφα του Τµήµατος Ανθρώπινου 
∆υναµικού της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & 
∆ιοικητικής Μέριµνας. 

2) Τα αριθ. πρωτ. 13428/22-5-2015 και 20841/16-7-2015 
έγγραφα της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.  

3) Το αριθ. πρωτ. 15824/9-6-2015 έγγραφο του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και 
∆ιαφάνειας. 

4) Το αριθ. πρωτ. 20731/15-7-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

5) Το από 7-5-2015 αντίγραφο κινήσεως του λογαριασµού στην 
Τράπεζα της Ελλάδος για το έργο «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ∆ήµου ∆ροσιάς». 
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Με το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
ορίζονται τα εξής: 
«1. ∆ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά 
πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων 
πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του 
δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η µεταφορά 
πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου 
προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραµµένης εν τω 
προϋπολογισµώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δηµιουργία 
πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας 
εν τω προϋπολογισµώ.  
3. Η κατά µεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουµένην 
παράγραφον πιστώσεων πραγµατοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων 
του δηµοτικού συµβουλίου εγκρινοµένων κατά τας διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν.∆.  
3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονοµάζουν τα κεφάλαια και 
άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων µεταφέρονται τα  
αναλαµβανόµενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, 
άτινα δέον να δηµιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου 
δαπάνης.  
4. Προς πρόληψιν ενδεχοµένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' 
απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισµώ του δήµου 
πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεµατικόν» και 
άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιµον προς αναπλήρωσιν των 
πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' 
εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω 
προϋπολογισµώ».  
5. ∆ια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως 
παρακολούθησιν και εµφάνισιν της κινήσεως των δια µεταφοράς 
πραγµατοποιουµένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
αυξοµειώσεων των πιστώσεων, η µεταφορά τούτων ενεργείται µέσω 
του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεποµένου Κεφαλαίου 
του προϋπολογισµού». 
 
Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό 
Γραµµατέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι 
αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που αφορούν 
αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από 
τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του δεύτερου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, 
στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα 
που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου 
της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική 
ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων που 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.  
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Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης µε 
την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής 
του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου 
και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 
28376/18.07.2012). Σύµφωνα πάντα µε το ίδιο έγγραφο, µε τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νοµοθέτης 
θέλει να ρυθµίσει ένα επιµέρους ζήτηµα µε τρόπο διαφορετικό από 
τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσµία εντός της οποίας η 
εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νοµιµότητας της 
απόφασης αναµόρφωσης.  

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση 
των αρµόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου 
και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, για τον 
προϋπολογισµό.  

Με το Νόµο 4172/2013  ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η 
επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το 
στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου 
γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. 
(παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυµίζεται ότι η εκτελεστική 
επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν την 
προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το 
προσχέδιο αυτού στην οικονοµική επιτροπή. Για τη σύνταξη του 
προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί 
τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της 
επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο 
δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική 
επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 
4172/2013). 

Συνεπώς, σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 28376/18.07.2012 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, εκτός των ρητά εξαιρουµένων 
διαδικασιών της διατύπωσης γνώµης από την εκτελεστική επιτροπή 
και την επιτροπή διαβούλευσης, µε το Νόµο 4172/2013, οι 
υπόλοιπες ενέργειες αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, 
ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας µε τη 
ψήφιση του προϋπολογισµού, δηλαδή για την αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού απαιτείται απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Επίσης, µε την περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 
4270/2014 (Α' 143) όπως προστέθηκε µε  το άρθρο 77 του ν. 
4316/2014 καταργήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 161 του 
Νόµου  3463/2006, η οποία προέβλεπε ότι πίστωση  που έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισµό για την εκτέλεση ορισµένου έργου, 
επιτρέπεται µε αναµόρφωση του προϋπολογισµού, σε περίπτωση που 
υπάρχει αδυναµία να εκτελεστεί αυτό το έργο, να διατεθεί µόνον για 
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την εκτέλεση άλλου έργου (σχετική και η αριθ. 8/1333/13-1-2015 
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών).  

Επειδή µετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισµού 
ο.ε. 2015  προέκυψαν νέες έκτακτες ανάγκες που  δεν είχαν 
προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του ή άλλες για τις οποίες δεν 
επαρκούν οι αρχικά εγγεγραµµένες πιστώσεις και έχοντας υπόψη: 
• Τις διατάξεις της παρ. 5  του άρθρου 23 του Νόµου  3536/2007. 
• Τις διατάξεις του  άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 

τεύχος Α'). 
• Το αριθ. πρωτ.  28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών  
• Τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 77 του  Νόµου 4172/2013. 
• Την αριθ. πρωτ. 29530/25-7-2014 (Α∆Α: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση Οικονοµικών και Εσωτερικών περί  
«Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των 
δήµων, οικονοµικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 
7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης».   

• Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2015, ο 
οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 241/2014  Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 
83203/54619/12-1-2015 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

 
Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για 
την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού 
έτους 2015, η οποία θα υποβληθεί για έγκριση - ψήφιση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις 
και η οποία έχει ως εξής:  
 
Α. Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων να µεταφερθεί µέρος ή όλη η 
πίστωση για την ενίσχυση του αποθεµατικού κεφαλαίου: 
1) Από τον ΚΑ των εξόδων 15.7311.0002 µε την ονοµασία 
«Πλαγιοκάλυψη υπάρχοντος στεγάστρου αθλητικών εγκαταστάσεων 
και λοιπές εργασίες διαµόρφωσης στο χώρο του Γυµνασίου – 
Λυκείου ∆ροσιάς» µεταφέρεται πίστωση ποσού (100.000,00) ΕΥΡΩ 
(εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 
2) Από τον ΚΑ των εξόδων 30.7333.0023 µε την ονοµασία 
«Κατασκευή – διαµόρφωση ισόπεδων κόµβων στο ∆ήµο ∆ιονύσου» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (28.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 
πίστωση 2.000,00 ΕΥΡΩ). 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (314.593,71) ΕΥΡΩ ανέρχεται  σε 
(442.593,71) ΕΥΡΩ. 
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Β. Aπό το αποθεµατικό κεφάλαιο επειδή προέκυψαν απρόοπτες 
ανάγκες να µεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για τη δηµιουργία 
νέων ή για την ενίσχυση ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων εξόδων: 
1) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6221 µε την ονοµασία «Ταχυδροµικά 
τέλη» µεταφέρεται πίστωση ποσού (15.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 85.000,00 ΕΥΡΩ).  
2) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6463 του οποίου η ονοµασία από «Έξοδα 
λοιπών δηµοσιεύσεων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (6.000,00) 
ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται  σε 10.000,00 ΕΥΡΩ). 
3) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6265.0007 µε την ονοµασία «Συντήρηση 
και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ µηχ/κού 
εξοπλισµού» µεταφέρεται πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 30.000,00 ΕΥΡΩ). 
4) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 50.6011.0001 µε την ονοµασία 
«Τακτικές αποδοχές» µεταφέρεται πίστωση ποσού (16.000,00) 
ΕΥΡΩ. 
5) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 50.6051.0001 µε την ονοµασία 
«Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ∆ΚΥ»  µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(2.000,00) ΕΥΡΩ. 
6) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 50.6051.0002 µε την ονοµασία 
«Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ∆Υ - ΤΠ∆Υ»  µεταφέρεται πίστωση 
ποσού (500,00) ΕΥΡΩ. 
7) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6312.0001 µε την ονοµασία «Λοιποί 
φόροι» µεταφέρεται πίστωση ποσού (50.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 55.000,00 ΕΥΡΩ), προκειµένου να πληρωθεί ο φόρος 
εισοδήµατος του ∆ήµου ο.ε. 2014. 
Η φορολόγηση των εισοδηµάτων για το φορολογικό έτος 2014 
γίνεται σε ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς καθώς εφαρµόζονται 
οι διατάξεις του Νόµου 4172/2013, όπου η φορολογητέα ύλη 
διευρύνεται πλέον µε τα εισοδήµατα από µερίσµατα, τόκους, ακίνητη 
περιουσία και µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων.  
8) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6142.0024 µε την ονοµασία «Αµοιβή για 
ιατρικές – εργαστηριακές εξετάσεις υπαλλήλων του ∆ήµου» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (30.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 
52.000,00 ΕΥΡΩ). 
9) Στον ΚΑ των εξόδων 80.8261 µε την ονοµασία «Λοιπές 
επιστροφές (λοιπές επιστροφές, παρακράτηση απεργίας κλπ» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (106.726,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 
396.826,00 ΕΥΡΩ), προκειµένου να τακτοποιηθεί λογιστικά στην 
οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου η ανάκληση της χρηµατοδότησης 
για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ήµου 
∆ροσιάς». 
10) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6474.0002 µε την ονοµασία «Έξοδα για 
την σίτιση των εφορευτικών επιτροπών κατά την διενέργεια των 
εκλογών» µεταφέρεται πίστωση ποσού (5.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 10.000,00 ΕΥΡΩ). 
11) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 15.7331.0003 µε την ονοµασία 
«Ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή 
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αναβάθµιση ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ροσιάς» µεταφέρεται πίστωση 
ποσού (128.000,00) ΕΥΡΩ. 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (442.593,71) ΕΥΡΩ µειώνεται  σε 
(73.367,71) ΕΥΡΩ. 

Γ. Με τα αριθ. πρωτ. 2978/22-1-2015 και 12840/9-4-2015  έγγραφα 
του Υπουργείου Εσωτερικών µας γνωστοποιήθηκε η µεταφορά 
πίστωσης  συνολικού ποσού (9.880,00) ΕΥΡΩ, για την αντιµετώπιση 
των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των 
Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 και συγκεκριµένα 
για την εκλογική αποζηµίωση των υπαλλήλων του ∆ήµου που 
απασχολήθηκαν για το σκοπό αυτό. 

Κατόπιν των ανωτέρω και του αριθ. πρωτ. 12073/13-5-2015 
εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής 
Μέριµνας, προτείνεται η αποδοχή της ανωτέρω επιχορήγησης και η 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015 ως εξής: 

Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1211.0006 µε την ονοµασία «Έκτακτη 
χρηµατοδότηση Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής 
αποζηµίωσης» εγγράφεται πίστωση ποσού (9.880,00) ΕΥΡΩ, η οποία 
µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων 
του προϋπολογισµού και συγκεκριµένα στους παρακάτω κωδικούς 
αριθµούς: 

1) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6012.0004 µε την ονοµασία 
«Εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων» µε πίστωση (7.800,00) ΕΥΡΩ. 

2) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6022.0002 µε την ονοµασία 
«Εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων» µε πίστωση (2.080,00) ΕΥΡΩ. 

Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε 
(73.367,71) ΕΥΡΩ.  

∆. Με την αριθ. 133/14-7-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε η αναγκαιότητα παράτασης των συµβάσεων καθαριστριών 
/ καθαριστών των Σχολικών Μονάδων πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου που έληξαν 30-6-2015, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του Νόµου 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) και των ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/οικ.14652/14-5-
2015 και ∆ΙΠΑΑ∆/φ.2.9/38/οικ.14652/14-5-2015 Εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Με τις διατάξεις των παρακάτω εδαφίων της παραγράφου 1. του 
άρθρου 50 περί «Καθαρισµού Σχολικών Μονάδων» του Νόµου 
4186/2013 ορίζεται  ότι:  
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ii. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2015-2016 και εφόσον οι 
ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων δεν 
καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, µπορεί να καλυφθούν µε 
συµβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήµους, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία. 

iii. Για το κόστος της απασχόλησης µε συµβάσεις του προσωπικού 
του προηγούµενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2015-2016 και 
εφεξής, στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών θα 
εγγράφεται ειδική πίστωση, η οποία θα κατανέµεται, µε απόφαση του 
Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήµους, ύστερα από 
αιτιολογηµένη πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα 
πρόσληψης του επί συµβάσει προσωπικού για τον καθαρισµό των 
σχολικών µονάδων. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί 
να εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 158 περί «∆απανών» 
του Νόµου 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» ορίζεται 
ότι δεν επιτρέπεται η έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης µελετών και 
συναφών υπηρεσιών για την εκτέλεση έργου και των πάσης φύσεως 
υπηρεσιών, αν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό σχετική πίστωση, 
ίσης τουλάχιστον αξίας µε το τµήµα του έργου, της παροχής 
υπηρεσίας ή της προµήθειας που, βάσει της µελέτης, πρόκειται να 
εκτελεσθεί µέχρι το τέλος του έτους. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειµένου να είναι δυνατή η 
σύναψη των συµβάσεων των καθαριστριών / καθαριστών των 
σχολικών µονάδων του ∆ήµου,  η αναγκαιότητα των οποίων 
εγκρίθηκε µε την 133/14-7-2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ως εξής: 

Από το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθούν οι παρακάτω 
πιστώσεις για τη δηµιουργία των παρακάτω κωδικών αριθµών 
εξόδων για την κάλυψη των δαπανών της µισθοδοσίας των 
καθαριστριών / καθαριστών των σχολικών µονάδων του ∆ήµου: 

1) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6041.0001 µε την ονοµασία «Τακτικές 
αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(40.070,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 69.590,00 ΕΥΡΩ). 

2) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6054.0002 µε την ονοµασία 
«Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(12.890,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 40.060,58 ΕΥΡΩ).   

 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (73.367,71) ΕΥΡΩ µειώνεται  σε 
(20.407,71) ΕΥΡΩ. 
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Όταν η ειδική πίστωση για την κάλυψη του κόστους της 
απασχόλησης µε συµβάσεις των καθαριστριών / καθαριστών των 
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
αποδοθεί στο ∆ήµο  από το Υπουργείο Εσωτερικών, µε αναµόρφωση 
του προϋπολογισµού η αποδοθείσα πίστωση θα εισαχθεί στην 
οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου και τα χρήµατα από ιδίους πόρους 
που χρησιµοποιήθηκαν για την παρούσα αναµόρφωση θα 
µεταφερθούν στο αποθεµατικό κεφάλαιο για την κάλυψη τυχόν 
άλλων αναγκών που θα προκύψουν. 

 
Ε. Μετά την παραπάνω 3η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του 
∆ήµου ο.ε. 2015 τα τακτικά έσοδα παρέµειναν ως είχαν, δηλαδή: 
 
0 Τακτικά έσοδα:               13.292.666,19 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        3.742.800,00 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:              17.035.466,19 ΕΥΡΩ 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (314.593,71) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την 
2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2015, µειώνεται  σε 
(20.407,71) ΕΥΡΩ, µε την παρούσα αναµόρφωση. 
 
 
                                                       Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
                                                    
 
                                                    ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1) Γραφείο ∆ηµάρχου 
2) ∆/νση Ανθρωπ. ∆υν. & ∆ιοικ. Μέριµνας 
3) ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
4) ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
5) Τµήµα Προγραµµατισµού 
6) Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
7) ∆ιεύθυνση Εσόδων & Περιουσίας 
8) Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας 
9) ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

      9) Τµήµα Λογιστηρίου 
 

 


